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รายงานการประชุมคณบดี 
ครั้งท่ี 21/2550 

เมื่อวันศุกรท่ี 21 ธันวาคม  2550 
ณ  หองประชุมสํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ)  

ช้ัน 2  อาคารศูนยวิชาการ 
                                              
ผูมาประชุม 
1. รศ.สุมนต  สกลไชย    อธิการบดี    ประธาน 
2. ผศ.อารมย  ตัตตะวะศาสตร   รองอธิการบดีฝายบริหาร 
3. รศ.สุลัดดา  ลอยฟา    รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคล 
4. ผศ.ไชยวิทย  ธนไพศาล   ผูชวยอธิการบดีฝายการประกันคุณภาพ 
      แทนรองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ 
5. รศ.กิตติชัย  ไตรรัตนศริิชัย   รองอธิการบดีฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยี  
6. ผศ.ลิขิต  อมาตยคง    รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา 
7. อ.วินัย  ใจขาน    รองอธิการบดีฝายสังคมและชุมชนสัมพันธ 
8. ผศ.วิชัย  ณีรัตนพันธุ   รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมและศิษยเกาสัมพันธ 
9. รศ.ลําปาง  แมนมาตย   คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
10. ผศ.สุมนา นีระ    รองคณบดีฝายกิจการพิเศษ 
      แทนคณบดีคณะเกษตรศาสตร 
11. รศ.สมนึก  ธีระกุลพิศุทธิ์   คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 
12. ศ.ละออศรี  เสนาะเมือง   คณบดีคณะวิทยาศาสตร 
13. ผศ.ไพศาล  สุวรรณนอย   คณบดีคณะศึกษาศาสตร 
14. รศ.เอื้อมพร  ทองกระจาย   คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 
15. ศ.วิรุฬห  เหลาภัทรเกษม    คณบดีคณะแพทยศาสตร 
16. ผศ.เยาวลักษณ  อภิชาติวัลลภ  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
17. รศ.ชูชาติ  อารีจิตรานุสรน   คณบดีคณะเทคนิคการแพทย 
18. นายอุดมการณ  สาระรัตน   ผูชวยคณบดีฝายบริหาร  
      แทนคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร 
19. รศ.อินทรพล  หอวิจิตร   คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร 
20. รศ.บังอร ศรีพานิชกุลชัย      คณบดีคณะเภสัชศาสตร 
21. ผศ.เกษม  นันทชัย    คณบดีคณะเทคโนโลยี  
22. รศ.สุณีรัตน  เอี่ยมละมัย    คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร 
23. รศ.ธาดา  สุทธิธรรม    คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร 
24. รศ.มันทนา  สามารถ   คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
25. อ.พยุงศิลป  เปศรี    รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา 
      แทนคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร 
26. ผศ.บุญสง  วัฒนกิจ    รองคณบดีฝายบริหาร 
      แทนคณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจดัการ 
27. รศ.คูณ  โทขันธ    รองคณบดีฝายบริหาร 
      แทนคณบดีวิทยาลัยการปกครองทองถิ่น 
28. รศ.สมาน  ลอยฟา    ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ 

(สํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู) 
29. ศ.สุทธิพันธ จิตพิมลมาศ   ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
30. ผศ.อนัตต  เจาสกุล    ผูอํานวยการศนูยคอมพิวเตอร 
31. ผศ.ชูศักดิ์ คุปตานนท   ผูอํานวยการศนูยหัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
32. รศ.อํานวย  คําตื้อ    ผูอํานวยการศนูยบริการวิชาการ 
33. รศ.พีระศักดิ์ ศรีฤาชา   ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล 

(สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 
34. รศ.พิพัฒน  ศรีเบญจลักษณ   รองประธานสภาคณาจารย คนที่สอง 
      แทนประธานสภาคณาจารย 
35. นางบุบผา  ชอบใช    ประธานสภาขาราชการและลูกจาง 
36. รศ.กุลธิดา  ทวมสุข    รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 
      เลขานุการที่ประชุมคณบดี 
37. นางสังวาลย  ชางทอง   ผูชวยเลขานุการที่ประชุม 

 

รายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  คร้ังท่ี  21/2550 ณ วันศุกรท่ี 21 ธันวาคม 2550 



- 2 - 

ผูไมมาประชุมเนื่องจากติดราชการและภารกิจอื่น 
1.  ผศ.วันชัย  สุมเล็ก    รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย 
2.  นายกิตติบดี  ใยพูล    รักษาการคณบดีคณะนิติศาสตร 
 
เริ่มประชุมเวลา 09.40 นาฬิกา 
 
  เมื่อครบองคประชุมแลว ประธานกลาวเปดประชุม และไดดําเนินการประชุมตามระเบยีบวาระดังตอไปนี้  
 
ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องแจงตอท่ีประชุม    
  1.1 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําป 2550  
  ประธานแจงตอที่ประชุมวา ขอขอบคุณคณบดีและผูที่มีสวนเกี่ยวของที่ทําใหงานพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร ประจําป 2550 และพิธีเปดอาคารของคณะแพทยศาสตรและคณะวิทยาศาสตร เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2550 
ดําเนินไปดวยความเรียบรอย    
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 

มต ิท่ีประชุมรับทราบ  
 
1.2 ราง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐท่ีผานความเห็นชอบจากที่ประชุม

สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ (สนช.) เพิ่มเติม 
ประธานเสนอตอที่ประชุมวา เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2550 ที่ประชุมสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ 

(สนช.) มีมติเห็นชอบ ราง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลยัในกํากับของรัฐ เพิ่มเติม 3 ฉบับ ไดแก สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณทหาร ลาดกระบัง คะแนน 134 ตอ 6 งดออกเสียง 2 คน มหาวิทยาลัยเชียงใหม คะแนน 
138 ตอ 5 เสียง และจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย คะแนน 134 ตอ 6 งดออกเสียง 4 คน  

จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
มต ิท่ีประชุมรับทราบ  

 
  1.3 รางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ... ฉบับใหม ผานความ 
          เห็นชอบของสภานิติบัญญัติแหงชาติ (สนช.) 
  ประธานเสนอตอที่ประชุมวา รางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ... ไดผานความ
เห็นชอบของสภานิติบัญญัติแหงชาติ (สนช.)  ดวยคะแนนเสียงเอกฉันท 82 เสียง งดออกเสียง 2 คน จากจํานวน
สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ 84 คน ถือเปนการปฏิรูปขาราชการพลเรือน เนื่องจากมีการยกเลิกระบบซี แลวแบง
ตําแหนงใหมตามสายงาน ซึ่งจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารขาราชการพลเรือน ใหสอดคลองกับการ
บริหารงานของภาครัฐแนวใหมดวยการสรางระบบจําแนกตําแหนงและคาตอบแทน ที่เปนธรรมสามารถสะทอน  
คางานที่แทจริง และสงเสริมใหขาราชการปฏิบัติราชการอยางมีศักดิศ์ร ีเปนบุคลากรคุณภาพที่จะชวยขับเคลื่อน
ภารกิจสําคัญของประเทศใหบรรลุเปาหมาย โดยจะมีเวลาในการปรับเปลี่ยนเขาสูระบบใหมภายเวลา 1 ป ตามบท
เฉพาะกาลที่ระบุ 
  ทั้งนี้ จะไดสรุปรายละเอียด พรบ. ที่มีสวนเกี่ยวของกับบุคลากรมหาวิทยาลัยมานําเสนอใหทราบ 
และขอใหคณะ/หนวยงาน ศึกษา พรบ. ที่เกี่ยวของดวย  

จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
มต ิท่ีประชุมรับทราบ  

 
ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุมคณบดี  
  ที่ประชุมไดพจิารณาแลว  มมีติรับรองรายงานการประชมุ ครัง้ที่  19/2550 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม  
2550  โดยมีการแกไขดังนี้ 

- หนา 5 แกไขมติ วาระที่ 4.5 เปน “ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ สําหรับ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอกใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
ตอไป”  

- หนา 6 วาระที่ 5.1 บรรทัดที่ 10 คําวา “พ...”แกไขเปน “พ.ศ.”  
 
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งกอน     
  3.1 คณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย 
        โดยใชเงินรายไดเพื่อพิจารณาจายคาตอบแทนพิเศษตามผลการประเมินการ 
          ปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ 2550 
  รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคลเสนอตอที่ประชุมวา สืบเนื่องจากมติที่ประชุมคณบดี คราว
ประชุม ครั้งที่ 20/2550 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2550  เห็นชอบใหแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิ 3 คนเปน คณะกรรมการ
กลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใชเงินรายไดเพื่อพิจารณาจายคาตอบแทน
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พิเศษตามผลการประเมินการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ 2550 นั้น ขอเสนอใหคณะกรรมการฯ ชุดดังกลาว มี
หนาที่พิจารณากลั่นกรองการจายคาตอบแทนพิเศษตามผลการประเมนิการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ 2550 
ของพนักงานมหาวิทยาลัยที่ใชเงินงบประมาณแผนดินดวย  
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

มต ิท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบในหลักการใหคณะกรรมการกลั่นกรองผลการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใชเงินรายไดเพื่อพิจารณาจายคาตอบแทน
พิเศษตามผลการประเมินการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ 2550 มีหนาท่ีพิจารณากลั่นกรองการจาย
คาตอบแทนพิเศษตามผลการประเมินการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ 2550 ของพนักงานมหาวิทยาลัยท่ี
ใชเงินงบประมาณแผนดินดวย 
 
  3.2 หลักเกณฑการกําหนดคุณสมบัติผูเขารวมโครงการเกษียณอายุกอนกําหนด  
         ประจําปงบประมาณ 2552-2556 สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแกน  
  รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคลเสนอตอที่ประชุมวา ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแกน ที ่4701/2550 
ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ไดแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาวางหลักเกณฑ วิธีการ รูปแบบและแนวทาง  
การเขาสูโครงการเกษียณอายุกอนกําหนดของขาราชการ สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแกน นั้น คณะกรรมการฯ ได
พิจารณากําหนดหลักเกณฑ วิธีการ รูปแบบและแนวทาง เขาสูโครงการเกษียณอายุกอนกําหนด ประจําป
งบประมาณ 2552-2556 สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแกน เสร็จเรียบรอยแลว  จึงเสนอ  (ราง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง หลักเกณฑการกําหนดคุณสมบัติผูเขารวมโครงการเกษียณอายุกอนกําหนด ประจําป
งบประมาณ 2552-2556 ของขาราชการสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแกน  
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  มต ิท่ีประชุมพิจารณาแลว เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง 
หลักเกณฑการกําหนดคุณสมบัติผูเขารวมโครงการเกษียณอายุกอนกําหนด ประจํางบประมาณ 
2552-2556 ของขาราชการสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแกน ตามที่เสนอ โดยมีขอเสนอแนะใหเพิ่มเติม
ท่ีมาของตําแหนงขาดแคลนที่มหาวิทยาลัยขอนแกนกําหนด ในบัญชีแนบทายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน ดวย 
 
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   
  4.1 การขอปรับปรุงคาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเสนอตอที่ประชมุวา   ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการประจาํบัณฑิตวิทยาลัย 
ไดใหความเหน็ชอบใหบัณฑิตวิทยาลัยดําเนินการปรับปรุงคาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตวิทยาลัย ตาม
ประกาศมหาวทิยาลัยขอนแกน ฉบับที่ 180/2545 เรื่อง คาธรรมเนียมการสมัครเขาศึกษาและคาธรรมเนียม
การศึกษาในระดับบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2545 โดยใหแตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงคาธรรมเนียมระดับบัณฑิตศึกษา 
นั้น บัดนี้ คณะกรรมการปรบัปรุงคาธรรมเนียมฯ ไดดําเนินการเสร็จเรยีบรอยแลว จึงขอเสนอ (ราง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่    /2551) เรื่อง คาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2551 ซึ่งมี
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม   
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  มต ิ  ท่ีประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบหลักการใหมีการปรับคาธรรมเนียมการศึกษาใน
ระดับบัณฑิตศึกษา   และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป     โดยใหปรับหลักการตาม  (ราง) 
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี     /2551)  เรื่อง คาธรรมเนียมการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  
พ.ศ. 2551  ท่ีเสนอ ดังนี้ 
  1. ใหกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาคงที่ แยกเปนกลุมยอยๆ  5  กลุม  สําหรับ
หลักสูตรปริญญาโท และปริญญาเอก      และ  4  กลุม สําหรับหลักสูตรปริญญาโทนานาชาติ และ
ปริญญาเอกนานาชาติ โดยใหคณะพิจารณาวาจะอยูกลุมใด ตามความเหมาะสมกับฐานคาใชจายจริง 
ดังนี้ 
 

กลุมท่ี ปริญญาโท ปริญญาเอก ปริญญาโท 
นานาชาติ 

ปริญญาเอก 
นานาชาติ 

1 15,000 20,000 30,000 50,000 

2 20,000 25,000 40,000 60,000 

3 25,000 30,000 50,000 80,000 

4 35,000 50,000 60,000 100,000 

5 50,000 80,000   
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 โดยอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาที่เรียกเก็บของแตละสาขาวิชา  ไมควรต่ํากวาคาใชจายจริง 
  2.  การประกาศอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา  ใหดําเนินการโดยชัดเจนและเปดเผย  
โดยระบุวา กลุมใด ประกอบดวย สาขาวิชาใด ของคณะใดบาง    แทนการระบุเปนกลุมหลักสูตร  เพื่อให
สามารถครอบคลุม ทุกสาขาวิชา   
  3. บัญชีแนบทายท่ี 2   เพื่อใหเปนสากลไมควรมีคาใบสมัครและระเบียบการ ชุดละ  
200 บาท  โดยใหผูสนใจสามารถดาวนโหลดใบสมคัรและระเบยีบการไดจากเว็บไซต   และอาจปรับอัตรา
คาสมัครสอบคัดเลือกเพิ่มจากสาขาละจาก 500 บาท เปน 700 บาท  
  4. บัญชีแนบทายท่ี 3  คาธรรมเนียมอื่นๆ ท่ีเรียกเก็บตามรายการทุกครั้ง   ควรพิจารณา
ปรับรายการท่ี 13  คาธรรมเนียมขึ้นทะเบียนเปนบัณฑิต  ระดับบัณฑิตศึกษาเปน 1,000 บาท 
  5. บัญชีแนบทายท่ี 4  คาธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือกและคาธรรมเนียมการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาสําหรับหลักสูตรท่ีจัดแผนการศึกษาแบบเต็มเวลา  (ในกรณีท่ีจายเปนเงินตราตาง 
ประเทศ )  ควรพิจารณาปรับเปนเงินไทย  เน่ืองจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศไมคงที่  และ
ควรพิจารณาปรับแกไขภาษาอังกฤษในวงเล็บใหถูกตอง 

6. รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ รับไปพิจารณาปรับขอความใน ขอ 8  
เก่ียวกับสิทธ์ิในการรับบริการตางๆที่มหาวิทยาลัยจัดให กรณีท่ีนักศึกษาชําระคาธรรมเนียมเต็ม หรือ 
ชําระไมเต็ม  ใหชัดเจนยิ่งขึ้น 
 
ระเบียบวาระที่  5  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
  5.1  การสรรหาคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร 
  ประธานเสนอที่ประชุมวา  ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ 7/2550 ลงวันที่ 20 
เมษายน 2547 แตงตั้งให ผูชวยศาสตราจารยรุง  ธีระพิจิตร ดํารงตาํแหนงคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร ตั้งแต
วันที่ 30 เมษายน 2547 เปนตนมา ซึ่งจะครบวาระการดํารงตําแหนงเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2551 นั้น ตาม
ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การสรรหาคณบดี พ.ศ. 2542 ขอ 10 ใหอธกิารบดเีสนอสภามหาวทิยาลัย
เพื่อแตงตัง้คณะกรรมการสรรหาคณบดีกอนการส้ินสุดวาระการดํารงตาํแหนงคณบดไีมนอยกวา 90 วัน หรือในกรณี 
ที่ผูดํารงตําแหนงคณบดี พนจากตําแหนงดวยเหตุอื่นกอนครบวาระใหอธิการบดีเสนอแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา
ภายใน 60 วัน 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มติ ท่ีประชุมรับทราบ และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการ
สรรหาคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร ตอไป 
 

5.2 คําพิพากษาศาลปกครองกรณีคดีเลือกตั้งสภาคณาจารย 
ประธานเสนอที่ประชุมวา สืบเนื่องจากการดําเนินการเพื่อการเลือกตั้งสมาชิกสภาคณาจารยชุดใหม 

(ที่ถูก คือ กรรมการสภาคณาจารย) เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2549 ซึ่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งได
ออกประกาศฉบับที่ 5/2549 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2549 ประกาศรายชื่อผูไดรับการเลอืกตั้งเปนสมาชิกสภาคณาจารย 
แตตอมาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกนไมออกคําสั่งแตงตั้งผูรับเลือกตั้งเปนกรรมการสภาคณาจารย เปนเหตุ
ให ผูชวยศาสตราจารยพศิษิฐ  โจทยกิ่ง ซึ่งเปนหนึ่งในจํานวนผูไดรบัการเลือกตั้งฟองคดีตอศาลปกครอง
ขอนแกน เปนคดีหมายเลขดําที่ 544/2549 โดยมีมหาวิทยาลัยขอนแกนเปนผูถูกฟองคดีที่ 1 และอธิการบดี
มหาวิทยาลัยขอนแกนเปนผูถูกฟองคดีที่ 2  
  ผูชวยศาสตราจารยพิศิษฐ  โจทยกิ่ง ผูฟองคดี ขอใหศาลพิพากษาและมีคําสั่งดังนี้ (1) ใหผูฟอง
คดีที่ 2 (อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน) ประกาศแตงตั้งผูไดรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาคณาจารย (ที่ถูกตอง
คือ กรรมการสภาคณาจารย) โดยดวนที่สุด และ (2) ใหศาลมีคําสั่งเพื่อกําหนดมาตรการหรือวิชาการเพื่อบรรเทา
ทุกขชั่วคราว เพื่อใหผูฟองคดีรักษาราชการในตําแหนงประธานสภาคณาจารย มหาวิทยาลัยขอนแกน ตอไป 
จนกวาจะมีคําสั่งแตงตั้งประธานสภาคณาจารยคนใหม  
  กรณีคําขอวิธกีารคุมครองเพื่อบรรเทาทุกขชั่วคราวตามขอ 2 นั้น ศาลปกครองขอนแกนไดมี
คําสั่งเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2549 ไมรับคําขอดังกลาว 
  กรณีคําฟองตามคําขอขอ 1 นั้น ศาลปกครองขอนแกนไดวินิจฉัยในประเด็นตางๆ สรุปความได ดังนี้  
  1) การไดมาซึ่งกรรมการสภาคณาจารยตามประกาศที่ไดออกประกาศไปนั้น และเปนคดีพิพาทนี้
ไมชอบดวยกฎหมาย  
  2) การที่อธิการบดีไมออกคําสั่งแตงตั้ง ผูชวยศาสตราจารยพิศิษฐ  โจทยกิ่ง ผูฟองคดีเปน
กรรมการสภาคณาจารย มิไดเปนการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหปฏิบัติ 
  3) ประกาศคณะกรรมการดาํเนินการเลือกตั้ง ฉบับที่ 1/2549 เรื่อง กําหนดการรับสมัครและการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาคณาจารยขอ 5.11.3 ซึ่งระบุวา “ถาผูสมัครไมเกนิจํานวนตําแหนงสมาชิกใหถือวา ผูสมัคร
ดังกลาวเปนผูไดรับเลือกตั้งโดยไมตองลงคะแนน” นั้น เปนประกาศซึ่งไมมีผลใชบังคับ เนื่องจากขัดตอ พ.ร.บ.
มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2541 และขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย สภาคณาจารย พ.ศ. 2545 
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  4) การวินิจฉัยของอธิการบดี (ผูถูกฟองคดีที่ 2) ซึ่งวินิจฉัยวา การเลือกตั้งที่ผานมาไมครบ
กระบวนการและไมชอบดวยกฎหมายนั้น เปนการใชอํานาจตีความตามที่ขอบังคับใหอํานาจไว และตอมาสภา
มหาวิทยาลัยขอนแกนไดวินิจฉัยแลว กรณีที่พิพาทจึงเปนเรื่องที่ไมอาจแตงตั้งผูฟองคดีได จึงเปนไปโดยชอบ
ดวยกฎหมายที่เกี่ยวของแลว  
  ศาลปกครองขอนแกน ไดอานคําพิพากษาเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2550 โดยพิพากษายกฟอง  
ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
  นอกจากนี้ ในสวนคดีที่ฟองสภามหาวิทยาลัยขอนแกน กรณีออกขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน 
วาดวย สภาคณาจารย พ.ศ. 2550 โดยมิชอบ นั้น ขณะนี้ศาลยังไมไดตัดสิน หากมีความคืบหนาจะไดนําเสนอที่
ประชุมเพื่อทราบตอไป 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มติ  ท่ีประชุมรับทราบ  
 

5.3  วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) ปท่ี 7 ฉบับท่ี 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2550) 
ดวยบัณฑิตวิทยาลัย ไดจัดทําวารสารวจิัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) เพื่อเผยแพรผลงานวิจัยของ

นักศึกษาและเปนสื่อกลางรายงานความกาวหนาในการวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน 
โดยกําหนดออกปละ 4 ฉบับ ขณะนี้วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) ปที่ 7 ฉบับที่ 3 (เดือนกรกฎาคม – 
กันยายน 2550) ไดจัดพิมพเสร็จเรียบรอยแลว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ   

 
ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่นๆ 
  6.1 สถาบันขงจื๊อ มข. ควารางวัลสถาบันขงจื๊อแหงป 

 เลขานุการที่ประชุมเสนอตอที่ประชุมวา ระหวางวันที่ 10-12 ธันวาคม 2550 รองศาสตราจารยสุมนต สกลไชย 
อธิการบดี พรอมดวย รองศาสตราจารยกุลธิดา ทวมสุข รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ  
ศาสตราจารยหวงเฉี่ยวหมิง ผูอํานวยการสถาบันขงจื๊อ (ฝายจีน) และผูชวยศาสตราจารยเยาวลักษณ อภิชาติวัลลภ 
รักษาการผูอํานวยการสถาบันขงจื๊อ (ฝายไทย) ไดรับเชิญจาก The Office of Chinese Language Council 
International (Hanban) ใหเขารวมประชุม The Second Confucius Institute Conference ที่จัดขึ้น ณ ศาลา
ประชาชน ( The Great Hall of the People) จตุรัสเทียนอันเหมิน โดยในโอกาสนี้ไดมีการมอบรางวัล 
Confucius Institute of The year 2007 แกสถาบันขงจื๊อ 20 แหงจาก 210 แหงทั่วโลก ซึ่งสถาบันขงจ๊ือ 
มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดรับการประกาศเกียรติคุณเขารับรางวัลในครั้งน้ีดวย และถือเปนเพียงสถาบัน
ขงจื๊อแหงเดียวในประเทศไทยที่ไดรับรางวัลดังกลาว อนึ่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน ไดรับเลือกให
เปนประธานการประชุมกลุมยอย และเปนผูแทนนําเสนอผลการประชุมของกลุมสถาบันขงจื๊อในเอเชียตะวันออก
เฉียงใตตอที่ประชุมใหญ   

ตอมาในวันที่ 13-16 ธันวาคม ผูอํานวยการสถาบันขงจื๊อฝายจีนและไทยทั้ง 2 ทาน ไดเขารวมประชุม
เชิงปฏิบัติการ The Workshop for Directors of Confucius Institutes ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูอํานวยการ
สถาบันขงจื๊อทุกแหงทั่วโลกไดแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณในการบริหารจัดการสถาบันขงจื๊อ และนําเสนอ
แนวคิดในการพัฒนาการดําเนินงานของสถาบันในปตอๆ ไป 
รายชื่อสถาบันขงจื๊อ 20 แหงท่ีไดรับรางวัลถาบันขงจื๊อแหงป 2007 (เรียงตามลําดับอักษรชื่อประเทศ) 
 1. Confucius Institute at the University of Western Australia, Australia 
 2. Confucius Institute at British Columbia Institute of Technology, Canada 
 3. Confucius Institute at Poiters University, France 
 4. Confucius Institute at the Free University of Berlin, Germany 
 5. Confucius Institute at the Eötvös Loránd University, Hungary 
 6. Confucius Institute on the UCD campus, Ireland 
 7. Confucius Institute at the University of Rome, Italy  
 8. Confucius Institute at Ritsumeikan, Japan 
 9. Confucius Institute at the University of Nairobi, Kenya   
 10. Confucius Institute at Chungnam National University, Korea 
 11. Confucius Institute at the University of Auckland, New Zealand 
 12. Confucius Institute at National University of Modern Languages, Islamic Republic of Pakistan 
 13. Nordic Confucius Institute in Stockholm University, Sweden 
 14. Confucius Institute at Khon Kaen University, Thailand 
 15. Confucius Institute at the University of Edinburgh, UK 
 16. Confucius Institute in Chicago, USA 
 17. Confucius Institute at China Institute, NY, USA 
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 18. Confucius Institute at the University of Kansas, USA 
 19. Confucius institute at Michigan State University, USA 
 20. Confucius Institute in Tashkent, Uzbekistan 
  จึงเสนอที่ประชุมเพือ่ทราบ 

 มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 
 

  6.2 การติดตามและประเมินผลงานของผูบริหารระดับตน และระดับกลาง  
         มหาวิทยาลัยขอนแกน  
  รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคลเสนอตอที่ประชุมวา  เพื่อใหมหาวิทยาลัยมีแนวทางในการ
ติดตามและประเมินผลงานของผูบริหารระดับตน และระดับกลางของคณะ ศูนย สถาบัน สํานัก และหนวยงานใน
สังกัดสํานักงานอธิการบดี ตามแผนกลยุทธของคณะ ศูนย สถาบัน สํานัก และหนวยงานในสังกัดสํานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2550-2553 จึงขอเสนอ (ราง) ประกาศแนวทางการติดตามและ
ประเมินผลงานของผูบริหารระดับตน และระดับกลาง มหาวิทยาลัยขอนแกน 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว เห็นชอบ(ราง) ประกาศแนวทางการติดตามและประเมินผลงาน
ของผูบริหารระดับตน และระดับกลาง มหาวิทยาลัยขอนแกน ตามที่เสนอ โดยมีขอเสนอแนะ ดังน้ี  

- ขอ 3 แกไขและเพิ่มเติมนิยาม  ดังนี้  
 - คํานิยามของคําวา ผูบริหารระดับกลาง ควรพิจารณาให ประธานสาขาวิชา 
    และ ประธานหลักสูตร เปนนิยามของคําวา ผูบริหารระดับตน หรือรวมคํานิยาม
    ผูบริหารระดับกลางและผูบริหารระดับตนไวดวยกัน และเพิ่มคําวา  “หรือตําแหนง
    อื่นท่ีเทียบเทา” 
- ขอ 4  ใหเพิม่วัตถุประสงค (3) เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาผูบริหารระดับตน 

และระดับกลาง 
- ขอ 6 บรรทัดแรก แกไขเปน “คณะกรรมการกํากับติดตามและประเมินผลงานฯ” 
- ควรเพิ่มขอความทายประกาศวา “การพิจารณากําหนดเพิ่มเติมจากประกาศฯ น้ี ให

เปนอํานาจของคณบดีคณะนั้นๆ” 
 

  6.3 ขอความรวมมือเลื่อนการฝกอบรมหรือการประชุม 
  ประธานเสนอตอที่ประชุมวา ตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0508/ว 1588 
ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2550 แจงวา ดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง ไดมีมติในการประชุมครั้งที่ 98/2550 ลงวันที่ 
13 พฤศจิกายน 2550 วา ในขณะที่มีประกาศพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการ
ทั่วไป ในวันที่ 23 ธันวาคม 2550 นั้น ขอความรวมมือใหกระทรวง กรม หรือหนวยงานตางๆ เลื่อนการฝกอบรม
หรือการประชมุสัมมนา รวมทั้งการจัดงานตางๆ ในชวงระยะเวลาดังกลาวออกไปกอน จนกวาการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจะแลวเสร็จ ในการนี้ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา จึงขอความรวมมือ
สถาบันอุดมศึกษาทุกแหงดําเนินการตามมติการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งดงักลาว ซึ่งมีรายละเอียดตาม
เอกสารประกอบวาระการประชุม  
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ  
 
  6.4 การเสนอแตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิประจําศูนยบริการวิชาการ 

ผูอํานวยการศนูยบริการวิชาการเสนอตอที่ประชุมวา  ดวยคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิประจํา
ศูนยบริการวิชาการ ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยขอนกน ที่ 3994/2548 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2548 ไดหมดวาระการ
ดํารงตําแหนงสองปแลว  
  ดังนั้น เพื่อใหการบริหารงานของศูนยบริการวิชาการ เปนไปดวยความเรียบรอยตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย คณะกรรมการประจําศูนยบริการวิชาการ พ.ศ. 2546 ขอ 5 (3) 6 (1) ศูนยบริการ
วิชาการ จึงขอเสนอแตงตั้งบุคคล 4 ทาน เปนคณะกรรมการผูทรงคณุวุฒิประจําศูนยบริการวิชาการ ดังนี้  

1. นายสุรพล  ทวีแสงสกุลไทย 
2. นายจีระ  ไตรถวิล 
3. นางชาลอต  โทณวณิก 
4. นายธีระพงษ  โสดาศรี  

ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบรายชื่อบุคคลที่เสนอแตงตั้งเปนคณะกรรมการ
ประจําศูนยบริการวิชาการ ตามที่เสนอ และจัดทําคําสั่งแตงตั้งตอไป  
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  6.5 บันทึกขอตกลง (Memorandum of Understanding) โครงการปรับปรุงและ 
        บํารุงรักษาโครงขายโทรศัพทภายในมหาวิทยาลัย 

รองอธิการบดีฝายบริหารเสนอตอที่ประชุมวา ดวยมหาวิทยาลัยรวมกับ บริษัท ทีโอที จํากัด 
(มหาชน) เพื่อปรับปรุงและบํารุงรักษาเครือขายโทรศัพทภายในมหาวิทยาลัยขอนแกน โดยที่ ทีโอที จะเปนผู
ลงทุนในการนําเทคโนโลยีชุมสาย MSAN และระบบ Wireless มาติดตั้งภายในมหาวิทยาลัยขอนแกน เนื่องจาก
เทคโนโลยีขางตนมีคาใชจายนอยกวาการลงทุนนําโครงขายโทรศัพทเดิมลงใตดินโดยตรง และสามารถ
ออกแบบเพื่อแกไขปญหาดานขายสายโทรศัพทได ในการนี้ ทั้งสองหนวยงาน จะพิจารณาอยางรอบคอบในการ
ออกแบบกอสรางเพื่อใหรองรับปริมาณผูใชงานตามลักษณะพื้นที่ ความหนาแนนของชุมชน จํานวนและที่ตั้งของ
อาคาร รวมถึงการเติบโตของแตละพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย โดยเบ้ืองตนจะรองรับผูใชงานประมาณ 4,200 ราย 
และใชระยะเวลาในการดําเนินการกอสรางไมเกิน 2 ป สําหรับพื้นที่บริการหลักแบงเปน 5 พื้นที่บริการ ดังนี้  

1. บริเวณสีฐาน หอประชุมกาญจนาภิเษก อาคารใกลเคยีง บานพักและชุมชนบริเวณบานสีฐาน 
2. บริเวณบานพักศูนยแพทย ตึกอธิการบดี อาคารสถานศึกษา และสํานักงานที่อยูใกลเคียง 
3. บริเวณโรงพยาบาลศรีนครินทร ศูนยวิทยาศาสตรการแพทย บานพักและชุมชนดานทิศใตของ

มหาวิทยาลัยขอนแกน  
4. บริเวณอาคาร Complex หอสมุดกลาง สถานศึกษา หอพักและชุมชนดานทิศเหนือ 
5. บริเวณหอพัก 9 หลัง (หอนพเกา) ชุมชนทหารราบที่ 8 และชุมชนดานทิศตะวันตกของ

มหาวิทยาลัยขอนแกน  
ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

 
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังมีประเด็นที่ตองพิจารณาบันทึกขอตกลงรวมกับ ทีโอที จํากัด 

(มหาชน) ดังนี้  
1. กรณีที่ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ขอสิทธิการเขามาพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารแตเพียงรายเดียว ภายในมหาวิทยาลัย 
1. กรณีที่ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ใหบริการโทรศัพทและระบบโทรคมนาคมหลักเปน

ระยะเวลา 15 ป นับตั้งแตบันทึกขอตกลง นั้น มหาวิทยาลัยจะเจรจาตอรองใหลดเวลาเหลือ 5 ป หรือ อาจไม
กําหนดเวลา 

2. พิจารณาเพิ่มเติมการยกเลิกบันทึกขอตกลง โดยใหทั้งสองฝายจัดทําเปนหนังสือเปนลาย
ลักษณอักษร 

3. การทําความรวมมือทางวชิาการรวมกัน โดย บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) มีความประสงค
จัดตั้งสถาบันทางดานโทรคมนาคมรวมกับคณะวิศวกรรมศาสตรของมหาวิทยาลัยขอนแกน ซึ่งมีศักยภาพใน
สาขาวิชาการสื่อสาร เพื่อจัดการอบรมใหกับพนักงานของ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) และเปนสวนหนึ่งในการ
พิจารณาวามหาวิทยาลัยควรมีการขยายหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ  

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อรับทราบ 
 มติ  ท่ีประชุมรับทราบและเห็นชอบในหลักการ โครงการปรับปรุงและบํารุงรักษา
โครงขายโทรศัพทภายในมหาวิทยาลัย และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป 
 
 6.6 มหาวิทยาลัยขอนแกนรวมใจตานภัยหนาว 
 ประธานเสนอตอที่ประชุม มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรม มหาวิทยาลัยขอนแกนรวมใจตานภัยหนาว
โดยจะนําผาหมไปแจก ที่ อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ในวันที่ 24 ธันวาคม 2550 ซึ่งมหาวิทยาลัยไดสั่งผาหม 
1,000 ผืน จากโรงงานที่นายกสภามหาวิทยาลัยไดประสานไว และจําหนายในราคาผืนละ 100 บาท จึงขอเชิญ
รวมทําบุญโดยสามารถบริจาคเงินมาที่มหาวิทยาลัย และจะออกเปนใบเสร็จรับเงินที่สามารถนําไปลดหยอนภาษี
ได ซึ่งสามารถสอบถามรายละเอียดไดที่ฝายสังคมและชุมชนสัมพันธ 
 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
 ท่ีประชุมรับทราบ 
 
 6.7 กิจกรรมการณรงคการเลือกตั้ง 
 ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเสนอตอที่ประชุมวา สืบเนื่องจากกิจกรรมรณรงคการเลือกตั้ง 
เมื่อวันที่ 14 – 15 ธันวาคม 2550 ไดจัดเวทีที่ ศูนยอาหารและบริการ  (Complex) โดยเชิญตัวแทนพรรค
การเมือง 7 พรรค และเปนผูลงสมัครในเขตเลือกตั้ง 1 ซึ่งไดมีการถายทอดผานเครือขาย KTV เปนระยะเวลา 2-
3 ชั่วโมง และในชวงเย็นมีการจัดเดินรณรงครอบศูนยอาหารและบริการ (Complex) ไปตามหอพักตางๆ โดยมี
วัตถุประสงคใหนักศึกษาออกไปใชสิทธิ์เลือกตั้งในวันอาทิตยที่ 23 ธันวาคม 2550 และในชวงบายวันที่ 21 
ธันวาคม 2550 นี้ จะมีการเดินขบวนรณรงคการเลือกตั้งอีกครั้ง โดยตั้งขบวนบริเวณคณะเภสัชศาสตร จึงขอความ
รวมมือคณะ/หนวยงาน ชวยประชาสัมพันธใหบุคลากรและนักศึกษาออกมาใชสิทธิ์เลือกตั้ง ในวันอาทิตยที่ 23 
ธันวาคม 2550 เวลา 08.00 – 15.00 น. โดยในมหาวิทยาลัยมีหนวยเลือกตั้ง 18 หนวย  และแตละหนวย
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เลือกตั้ง จะตั้งอยูที่เดิมที่เคยไปใชสิทธิ์เลือกตั้ง สมาชิกวุฒิสภา (สว.) ดังนั้น หากไมมีการเปลี่ยนที่อยูก็สามารถ
ไปใชสิทธิ์เลือกตั้ง ณ หนวยเลือกตั้งเดิมที่เคยไปใชสิทธิ์เลือก สมาชิกวุฒิสภา (สว.) 
 ประธานแจงเพิ่มเติมวา ทางจังหวัดขอใหรายงานจํานวนขาราชการที่ออกไปใชสิทธิ์เลือกตั้ง   
จึงขอความรวมมือคณบดีรายงานจํานวนขาราชการตอไปดวย 
 และเนื่องจาก ในชวงเย็นมีพรรคการเมืองเขามาหาเสียงในมหาวิทยาลัย จึงขอใหประชาสัมพันธ
บนเว็บไซตของมหาวิทยาลัยดวย เพื่อใหทราบโดยทั่วกัน 
 จึงเรียนมาเพือ่โปรดทราบ  
 ท่ีประชุมรับทราบ  
 
 6.8 รายการรอบภูมิภาค ตอน มหาวิทยาลัยขอนแกนเพื่อภูมิภาค  
 ประธานเสนอที่ประชุมวา สืบเนื่องจากสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย ชอง 11 ขอนแกน 
ไดบันทึกเทปรายการรอบภมูิภาค ตอน มหาวิทยาลัยขอนแกนเพื่อชุมชน และไดแพรภาพออกอากาศเมื่อวันที่ 19 
ธันวาคม 2550 นั้น สถานีโทรทัศนฯ ไดรายงานมาที่มหาวิทยาลัยขอนแกนวามีผูแสดงความคิดเห็นเกีย่วกับ
มหาวิทยาลัยขอนแกน จํานวน 33 สาย ซึ่งทางสถานีโทรทัศนฯ ไดจับฉลากรายชื่อผูชม 10 คน และไดมอบเสื้อ
มหาวิทยาลัยขอนแกนใหเปนที่ระลึก 
 จึงเรียนมาเพือ่โปรดทราบ  
 ท่ีประชุมรับทราบ  
 
เลิกประชุมเวลา 11.55 นาฬิกา 
 
 
      (ลงชื่อ)   กุลธิดา  ทวมสุข 
            (รองศาสตราจารยกุลธิดา  ทวมสุข) 
                  รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 

                                               เลขานุการที่ประชุมคณบดี 
 
 
นางพิจิตรา  เปรมชัยสวัสดิ์ 
นางสุภารัตน  มูลศรี 
นางสาวลัลธริมา ประจง 
ผูบันทึกรายงานการประชุม  
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